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 Referat 
- fra bestyrelsesmøde i Afdeling 21 
Mødested:  Asylvej 2B  

Mødetidspunkt: 19.10.2021  

Deltagere: Mathilde Fredborg Knudsen, Birgit Krogh, Andreas Følbæk Gravgaard &  

Amalie Mathilde Funder Skovdam 

Afbud:   

Referent:   Amalie Mathilde Funder Skovdam 

  
Dagsorden 

1. Planlægning af julearrangement 
Vi planlægger julearrangementet, som skal afholdes den første søndag i 
advent (28/11-21, kl. 15.00), hvor der skal være juletræstænding og 
servering af æbleskiver med tilbehør, gløgg og sodavand. Arrangementet 
afholdes udendørs med mulighed for at stille nogle parasoller op i tilfælde 
af regnvejr. 
For at skabe overblik over indkøb til arrangementet, vil der blive lavet et 
ophæng med begivenheden og tilhørende tilmeldingsblanket. Andreas og 
Amalie står for at lave dette ophæng og tilmeldingsblanketter samt at få 
delt disse rundt til alle beboere. Birgit henvender sig til Tina for at 
undersøge hvorvidt arrangementet kan gøres gratis at deltage i. 
Indkøb til arrangementet aftales nærmere mellem bestyrelsens 
medlemmer. 
Juletræet skal i år placeres mere centralt på det grønne fællesområde, 
således det vil være mere synligt for afdelingens beboere. Den eksakte 
placering af juletræet aftales ved nærmere henvendelse fra Vivabolig. 
 

2. Afdelingens bøgehække 
Det bliver vendt, at der i løbet af sommeren er observeret bøgebladslus i 
afdelingens bøgehække. Dette bekymrer bestyrelsen med henblik på at 
holde området pænt, idet lusene bevirker at hækkene tager skade - og 
heraf får udtryk af dette. Der vil derfor blive lagt en forespørgsel på, 
hvorvidt disse kan bekæmpes. 
Desuden ønsker bestyrelsen også at følge op på hvorvidt de hækplanter, 
der er gået ud siden opførelsen af afdelingen skal skiftes ud. 



 

 
Side 2 

 

Det aftales, at Amalie retter nærmere henvendelse til Team 4 angående 
disse forespørgsler. 
 

3. Mærkning af forladte cykler 
Vi snakker om, at der skal rettes henvendelse til Vivabolig med en 
opfølgning på hvornår, der udføres afmærkning af afdelingens cykler med 
henblik på at få fjernet de cykler, som er efterladte i afdelingen. 
Amalie retter henvendelse til Team 4 vedr. dette. 
 

4. Løsning til åbning af skab over emhætterne 
Desuden bliver det vendt, at der bør laves en opfølgning på den bestilling 
af push-open-beslag til skabslågerne over emhætter, der blev nævnt 
under det ordinære afdelingsmøde i 2020. 
Amalie retter ligeledes henvendelse til Team 4 vedr. dette. 
 

5. Udarbejdelse af nyt ophæng til opgangene med den nye 
bestyrelse 
Det foreslås, at der skal udarbejdes et nyt ophæng til afdelingens 
opgange, hvor den nye bestyrelse præsenteres. Dette udarbejdes dog 
ikke før, der er lagt en forespørgsel hos Vivabolig om at få uploadet de 
billeder, der blev taget af bestyrelsens nye medlemmer. 
Dette retter Amalie ligeledes henvendelse til Team 4 omkring. 

 
 

  

 
____________________       
Amalie Mathilde Funder Skovdam   
Referent 

 


